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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Draudzība – pieredzes avots

Labdien, lasītāj!

Benita Lielāmere, Nīkrāces
pagasta pārvaldes vadītāja
Esiet sveicināti pavasara pirmajā
mēnesī! Nu beidzot ziemai ir pienācis
laiks atkāpties un dot vietu atmodai ne
tikai dabā, bet arī cilvēkos.
Tuvojoties pavasarim, lēnām gatavojamies sava mājokļa, skapju un apkārtnes tīrīšanai. Un svētīgi ir atbrīvoties
no visa liekā, nevajadzīgā, lai vietu
dotu jaunām un nepieciešamām lietām.
Sagaidīsim Lieldienas attīrīti gan garīgi,
gan fiziski tīrā skaistā, sakoptā vidē! Jau
tagad pārdomāsim, ko varam paveikt
sava mājokļa, savas sētas, sava pagasta
un sava novada vides sakārtošanā!
Arī šogad Skrundas novada dome
radījusi iespēju iedzīvotāju grupām iesniegt mazos projektus līdz 500 latiem,
lai būtu iespēja sakārtot savu apkārtējo
dzīves telpu vai īstenot kādu labu ideju
savā apkārtnē un sava novada dzīves
uzlabošanā. Aicinu būt neatlaidīgiem,
izteikt savu ideju un lūgt projektu speciālistiem palīdzēt to visu noformēt uz
papīra un iesniegt domei. Labu veiksmi
un jaunradi projektu rakstīšanā!
Šis gads ir ievērojams arī ar to, ka
paiet 760 gadi, kopš mūsu apdzīvotās
vietas pirmo reizi tika minētas Kursas
administratīvās sadalīšanas protokolā
1253.gada 20. jūlijā- arī Nīkrāces pagasta apdzīvotās vietas Celde ( tagad
Dzelda) un Lēnas. Mūsu pagasta iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos jūlija nogalē
atzīmēt šo notikumu arī mūsu pagastā.
Aicinu visus pagasta iedzīvotājus izteikt savas vēlmes, idejas un ieceres šā
pasākuma organizēšanā un realizācijā.
Tāpat gaidu iedzīvotāju atsaucību, lai par
aizgājušo laiku liecībām varētu veidot
pagasta vēstures krātuvi mūsu Nīkrāces
pagasta pārvaldes brīvajā zālē. Jau esam
saņēmuši pirmos eksponātus- fotogrāfijas ar bijušās Lieldzeldas pils attēlu un
vietējo iedzīvotāju svētku kopbildi no
iepriekšējā gadsimta trīsdesmitajiem
gadiem. Zinu, ka vēl dažu veco dzīvojamo māju bēniņos varētu glabāties
lietas no iepriekšējiem gadsimtiem, arī
albumos saglabājušās fotogrāfijas gan
no seniem, gan ne tik seniem, bet jau
vēsturē aizgājušiem laikiem. Ar mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām tās saglabāsim un oriģinālus atdosim atpakaļ.
Gaidīšu atsaucību no pagasta gan esošo,
gan bijušo iedzīvotāju puses, un kopīgi
sarīkosim svētkus jūlijā!
Pēc trīs mēnešiem notiks pašvaldības
vēlēšanas. Uzņēmēji, skolotāji un visi
aktīvie iedzīvotāji, esiet aktīvi sava
novada pašvaldības vēlēšanās- veidojiet
deputātu kandidātu sarakstus, lai visu pagastu- gan lauku, gan Skrundas pilsētas
iedzīvotāji - būtu pārstāvēti Skrundas
novada pašvaldības domē! Neviens
mūsu vietā šo ļoti svarīgo, bet nepieciešamo darbu neveiks. Lai saglabātu katras
vietas identitāti, lai tā nepazustu no mūsu
novada kartes, piedalīsimies pašvaldības
vēlēšanās un veidosim savas sabiedrības
dzīvi ar katru gadu labāku!
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No 21. līdz 23. februārim delegācija
no Skrundas novada viesojās sadraudzības pilsētā Peltsamā, lai sveiktu
savus igauņu draugus Igaunijas Republikas Neatkarības dienā. Skrundu
Peltsamā pārstāvēja pašvaldības un
tās iestāžu darbinieki un daļa no patruļkuģa P-05 „Skrunda” komandas.
Sadraudzības spēles
Tūlīt pēc tālā ceļa visi pulcējās sporta
zālē uz sadraudzības spēli volejbolā.
Skrundas sieviešu volejbola komandai,
kurā spēlēja pašvaldības un tās iestāžu
darbinieces, pretī stājās igauņu jaunietes.
Spēle bija spraiga, emocijām bagāta. Rezultātā veiksmīgākas gan bija igaunietes.
Viena no Skrundas komandas spēlētājām
Rudīte Kronlaka atzina, ka nospēlēts
labi, bet lielā vecuma starpība likusi
sevi manīt, un piebilda, ka bijis gods
spēlēt tik stiprām pretiniecēm. Tikmēr
blakus laukumā cīnījās stiprā dzimuma
pārstāvji. Skrundas pusē kuģa komanda, savukārt Peltsamā komandā bija
pilsētas domes darbinieki un deputāti.
Arī šeit emocijas sita augstu vilni. Sīvā
cīņā tomēr Skrundas komanda piekāpās
igauņiem.
Brauc ar elektromobiļiem
Peltsamā pilsētas mērs Jāns Aiaots
neslēpa savu prieku par skrundenieku
ierašanos: „Kad jūs atbraucāt, sirdī bija
patīkams saviļņojums, ļoti priecājos jūs
atkal ieraudzīt. Mums ir valsts dzimšanas diena, un esmu jums ļoti pateicīgs
par apciemojumu.” Viesiem peltsamieši
bija sarūpējuši ekskursiju pa pilsētu, kuras laikā tika iepazīstināti arī ar dažādiem
jaunumiem. Piemēram, pašvaldība ir
aprīkota ar elektromobiļiem, ar kuriem
lielākoties brauc sociālais dienests. Šā-

Jūras spēku flotiles komandleitnanta Pētera Subbotas rokās dāvana peltsamiešiem - foto kolāža ar Skrundas
un Peltsamā galvenajiem simboliem.
das mašīnas pēc Igaunijas valsts īstenota
projekta ir katrā Igaunijas pašvaldībā,
Peltsamā - četras. Jāpiebilst, ka Igaunijā
ir pasaulē otrs augstākais elektromobiļu
īpatsvars reģistrēto spēkratu vidū. Viens
no apskates objektiem bija vietējais
kokapstrādes uzņēmums. Ceļš veda arī
uz Peltsamā tipogrāfiju.
Prioritāte- izglītība
Viesojoties Peltsamā ģimnāzijā,
atklājās, ka problēmas abām valstīm ir
līdzīgas- skolēnu skaita strauja samazināšanās. Tomēr arī te ir nolemts – skolu
saglabāt jebkādiem līdzekļiem. Daudz
skolā ieguldīta Eiropas Savienības pro-

Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga un Peltsamā
mērs Jāns Aiaots sarokojas pirms volejbola spēles.

jektu nauda, gan remontējot, gan labiekārtojot klases, piemēram, laboratorija
atrodas pa vidu ķīmijas un bioloģijas
kabinetam, lai eksperimentēt ērti varētu
no abiem. Atšķirībā no Latvijas skolām,
te ir pastiprināta drošības sistēma, pirmkārt, skolā ir videonovērošana, otrkārt,
katram skolēnam ir īpaša elektroniska
ierīce, tikai ar kuru viņš var iekļūt telpās.
Tas ļauj sekot skolēnu gaitām. Peltsamā
lepnums ir arī Jauniešu centrs, kurš tapis
par Eiropas Savienības līdzekļiem. Te
ir iespēja jauniešiem gan atpūsties, gan
saturīgi pavadīt brīvo laiku ar dažādām
spēlēm un darbojoties praktiski. Centru
iecienījuši arī bez darba palikušie cilvēki, kuri te brīvi var strādāt pie datoriem.
Sveic svētkos
Igaunijas Neatkarības dienas svinīgais pasākums pulcēja pilnu zāli. Pēc
pašvaldības pārstāvju uzrunām, kurās
viņi atskatījās uz paveikto, līdzīgi kā
pie mums, tika pasniegti arī apbalvojumi
iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu
pilsētas attīstībā. Peltsamiešus svētkos
sveica arī Skrundas novada delegācija.
Skrundas novada pašvaldības vadītāja
Nellija Kleinberga svinīgajā uzrunā
sacīja: „Šodien es nesu sveicienus no
mūsu valsts Jūsu valsts 95.gadadienā.
Jūs vienmēr esat mums solīti priekšā,
arī gadadienas svinēšanā. Lai Dievs
svētī ļaudis, kuri šai valstī dzīvo, lai
Dievs mīl šo vietu Peltsamā un mīl šos

Skolnieces iekaro konfekšu tirgu

SMU “CandyHappines” pārstāves ar uzņēmuma darbību un produkciju
iepazīstina Skrundas novada deputātus.
Rakstīt zinātniski pētniecisko darbu, vides projektu vai dibināt skolēnu
mācību uzņēmumu (SMU) - tāda bija
izvēle Skrundas vidusskolas desmitās
klases skolēniem. Četras skolnieces
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izdomāja savu „roku piešaut” uzņēmuma veidošanā. Nu viņu piena konfekšu ražotne „CandyHapines” jau
uzņēmusi tādus apgriezienus, par kuriem, dibinot uzņēmumu, pat nebija
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domājušas. Uzņēmumā darbojas Zane
Stepanova (direktore, vadītāja), Anna
Bivbāne (mārketinga vadītāja), Ineta
Kronberga (grāmatvede) un Linda
Lasmane (ražošanas daļas vadītāja).
Turpinājumā saruna ar Z.Stepanovu.
Kā nolēmāt dibināt skolēnu
mācību uzņēmumu?
Vēlējāmies uzzināt, kā tas būtu veidot
pašām savu uzņēmumu jau jaunībā. Ilgi
domājām, līdz nonācām pie piena konfektēm. Domājām, kas būtu aktuāls tieši
skrundeniekiem. Apspriežoties ar vecākiem, nolēmām, ka vajadzīgs produkts,
ar ko varētu popularizēt Skrundu. Tā kā
reti kurš spēj atteikties no saldumiem,
tad nolēmām, ka jāražo piena konfektes.
Tā kā konfektes tiek ražotas Skrundā, tad
nosaukums ilgi nebija jādomā, uzreiz
izlēmām, ka tam ir jābūt „Skrundas
Gardums”.
Turpinājums 4.lpp
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ļaudis, kas dzīvo šajā vietā.” Dāvanā no
skrundeniekiem bija sarūpēta Kristīnes
Vērdiņas veidotā foto kolāža, kurā bija
redzami gan Skrundas, gan Peltsamā
galvenie simboli – tilts, upe, baznīca un
citas vietas.
Tikšanās dod pieredzi
Skrundas kultūras nama vadītāja Loreta Robežniece atzina, ka katrā reizē,
kad notiek tikšanās Latvijā vai Igaunijā,
ir ko pārrunāt. Šai reizē jau kalti plāni
par Skrundas novada svētkiem. Patruļkuģa komanda ciemos pie sadraudzības
pilsētas ļaudīm bija pirmo reizi. Kuģa
komandieris Nauris Lakševics atzina,
ka ikviena tikšanās ar cilvēkiem ir jauna pieredze. Viņš priecājās, ka ar katru
gadu arvien ciešāka kļūst arī komandas
sadarbība ar Skrundu. N.Kleinberga
atzina, ka no igauņiem ir daudz ko mācīties, piemēram, kā viņi krīzes situācijā
īstenojuši optimizāciju. Sadarbība ar
Peltsamā Skrundai jau ir astoto gadu. Šai
laikā gūta ne tikai pieredze, bet arī bijusi
sadarbība vairākos projektos, viens no
tiem – savas prasmes viens otram mācīja
rokdarbnieki no Igaunijas, Latvijas un
Somijas. Šai laikā Igaunijā viesojušies
ne tikai pašvaldības pārstāvji, bet arī
novada sportisti, amatiermākslas kolektīvi un uzņēmēji. Nākamā tikšanās reize
būs maijā, kad peltsamieši ieradīsies uz
Skrundas novada svētkiem.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

Skrundas novada
pašvaldība aicina
uz iedzīvotāju
sapulcēm
14.martā pl.17.00 Sieksātes bibliotēkā
20.martā pl.17.00 Jaunmuižas pamatskolā
21.martā pl.16.00 Cieceres ciemā pie
veikala
21.martā pl.17.00 Kušainu ciemata centrā
2.aprīlī pl.17.00 Saveniekos
3.aprīlī pl.17.00 - Smilgās
4.aprīlī pl.17.00 - Lēnās
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Mobilais mamogrāfs
Skrundā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai!
Veselības Centra 4 mobilais mamogrāfs
pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4,
ieradīsies 19. martā, 23. aprīlī, 28. maijā.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta! Sievietēm,
kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta Valsts
skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma). Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta
norīkojumu – izmeklējums maksā Ls
2. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību
ar Nacionālo veselības dienestu - PAR
MAKSU. Pieraksts notiek pa telefoniem
67 14 28 40 un 27 86 66 55. Sīkāka
informācija www.mamografija.lv vai uz
e-pastu info@mamografija.lv.

Advokātu
konsultācijas

Laikā no 11. līdz 15. martam vairāki
zvērināti advokāti visā Latvijā sniegs
bezmaksas juridiskās konsultācijas ikvienam, kam ir tāda nepieciešamība. Uz
bezmaksas juridiskajām konsultācijām
īpaši tiks gaidīti tie sabiedrības locekļi,
kuriem ir ierobežotas iespējas saņemt
advokātu juridisko palīdzību par samaksu. Sīkāka informācija par jomām, kurās
tiks sniegtas juridiskās konsultācijas,
kā arī kontaktinformācija par advokātiem ir pieejama Latvijas Zvērinātu
advokātu padomes mājas lapā (www.
advokatura.lv) sadaļā „Konsultācijas
11. - 15. martā”. Informācija izdrukātā
veidā pieejama arī Latvijas Zvērinātu
advokātu padomes metodiskajā kabinetā
(104. telpā) Brīvības bulvārī 34, Rīgā.
Informāciju var saņemt arī rakstot uz
e-pastu advokati2013@inbox.lv, kur
varēs saņemt konsultāciju sniedzēju
sarakstu. Lai pieteiktos uz bezmaksas
juridiskajām konsultācijām, tikšanās
datums, laiks un tiesību nozare tieši jāsaskaņo ar attiecīgo advokātu, zvanot uz
sarakstā norādītajiem telefona numuriem
vai sūtot elektroniskās vēstules.

Tiek aicināti
parakstīties par
pensiju indeksāciju

Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” informē, ka Latvijas Pensionāru
federācija savā Domes sēdē 2013. gada
18. februārī pieņēma lēmumu organizēt
parakstu vākšanas akciju par pensiju
indeksāciju, kura tika apturēta sakarā
ar krīzi kopš 2009. gada. Šajā laikā
dzīves dārdzība ir jūtami pieaugusi,
sevišķi pirmās nepieciešamības precēm,
pārtikai, komunālajiem maksājumiem,
tādēļ LPF uzskata, ka jau 2013. gadā
nepieciešama pensiju indeksācija. Parakstu vākšanas akcija paredzēta līdz
š.g. 1. aprīlim. Parakstīties par pensiju
indeksāciju iespējams Skrundas novada
p/a „Sociālais dienests”, Kalēju iela 6, kā
arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu
pārvaldēs Raņķos, Rudbāržos, Nīkrācē
un trešdienās no 9.00-12.00 Jaunmuižas
pamatskolā.

Ģimeņu vakars

16. martā pl.19.00 Skrundas kultūras
namā Skrundas Dzimtsarakstu nodaļa
aicina uz Ģimeņu vakaru. Labu atpūtu
nodrošinās muzikanti Juris Levics un
Artūrs Maculēvičs jeb Pļumpapā, un
Jūsu pašu sarūpēts groziņš. Dalības maksa Ls 2,50 no personas. Pieteikties līdz
6. martam personīgi, pa t.6 33 50453,
25611098 vai e-pastu: dace.gravele@
skrunda.lv. Lai svētkus papildinātu ar
krāsainiem pārsteigumiem, lūdzu, informējiet Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
par savām, radu un draugu laulības jubilejām un citiem interesantiem ģimenes
svētkiem.
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Pārzinās jaunatnes lietas

No 1.marta Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā darbu sākusi jaunatnes lietu speciāliste Baiba
Eversone.
Kāda ir Jūsu līdzšinējā darba
pieredze?
Līdz šim vairāk esmu strādājusi ar
projektiem, investīciju piesaisti (projekti
sagatavoti gan infrastruktūras objektiem,
gan saistītiem ar jauniešu iniciatīvām).
Sākotnēji strādāju par projektu speciālisti pašvaldībā, vēlāk, saistībā ar projektu
uzraudzību, valsts iestādē - darbu uzsāku
kā projektu uzraudzības speciāliste, bet
ar laiku man tika uzticēta programmas
vadība finanšu plānošanas un uzraudzības jomā. Uzraugot projektus un
dodoties uzraudzības vizītēs, ļoti daudz
nācās saskarties ar aktivitātēm, kuru

mērķa grupa galvenokārt bija jaunatne. Tas radīja vēlēšanos ar laiku pašai tiešos
darba pienākumus sasaistīt ar jauniešiem, jo šī ir brīnišķīga mērķa grupa, no kā mēs
daudz ko varam mācīties. Paralēli pamatdarbam vienmēr esmu iesaistījusies papildus
aktivitātēs, kur bijusi saistība ar jauniešiem - gan kā projektu koordinatore, gan kā
dažādu darba grupu dalībniece, gan pasākumu vadītāja.
Kas būs Jūsu galvenais darba uzdevums Skrundas novada pašvaldībā?
Mani galvenie darba uzdevumi Skrundas novada pašvaldībā ir plānot darbu ar
jaunatni, analizēt un vērtēt ar jaunatnes izglītības procesu saistītos jautājumus un
rezultātus, informēt par to pedagogus, izglītojamos un vecākus, izstrādāt jaunatnes
attīstības un iesaistes programmas stratēģiju, organizēt jauniešu nozares projektus
un tos plānot, veicināt jauniešu projektu tālākvirzīšanu, sadarboties ar jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt priekšlikumus jaunatnes
politikas pilnveidei, īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus,
vadīt jauniešu centra darbību, sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicināt
jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Pie kādiem projektiem šobrīd strādājat?
Pašlaik strādāju pie projekta „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to
darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika
pavadīšanai”. Projekta ietvaros plānots iegādāties inventāru jauniešu centram, kurš
atradīsies Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā Kalēju ielā 4. Projekta ietvaros
tiks labiekārtots jauniešu centrs, attīstot jaunatnes informācijas punkta pieejamību
un pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Projekta rezultātā jauniešu centrs tiks nodrošināts ar datoru, ar programmatūru
un interneta pieslēgumu, atbilstošu biroja tehniku, galda spēlēm, kā arī inventāru
aktīvai atpūtai, piemēram, biljarda galdu, kā arī tiks īstenotas jauniešu iniciatīvas
un organizēti jauniešus interesējoši semināri. Pirmajai kārtai jau ir iesniegts sadarbības projekts ar ģimeņu biedrību „Ligzda” un biedrību „SEBILLE”, kur projekta
ietvaros plānots plašs aktivitāšu klāsts jauniešiem Skrundas un Brocēnu novados.
Kā nākamais darbs ir plānots sagatavot projekta pieteikumu Leader programmai,
mēģinot piesaistīt finansējumu Jauniešu centra telpu remontam, lai turpmāk centrs
būtu atsevišķi no dienas centra, lai jauniešiem būtu „sava teritorija”.
Kas Jums šķiet svarīgākie vispirms padarāmie darbi?
Pirmkārt piesaistīt papildus finansējumu, lai varam organizēt jauniešiem interesantas nodarbes, lai piedāvātais brīvā laika pavadīšanas veidu klāsts ir gana plašs, lai
ikviens jaunietis Skrundas novadā atrastu sev vispiemērotāko nodarbi, lai justos piederīgs. Kā nākamais svarīgākais darbs ir doties pie pašiem jauniešiem un noskaidrot,
ko viņi vēlas, kā jaunieši pavada savu brīvo laiku un ko labprāt darītu. Ņemot vērā
šajās tikšanās reizēs gūto informāciju, tiks plānotas atbilstošas tālākās aktivitātes.
Kā ar Jums var sazināties?
Jauniešu centrs atradīsies Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā, kurā
norisināsies arī jauniešu aktivitātes. Ja kādam ir vēlme ar mani sazināties un ja ir
padomā kāda lieliska ideja, kā jaunietim saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
ar mani var sazināties rakstot e-pastu: eversone.baiba@gmail.com vai sazināties
pa t.29852292. Ļoti priecāšos, ja paši jaunieši ar mani sazināsies un izteiks savas
vēlmes, lai varam jau kopīgi plānot turpmākās aktivitātes. Savukārt, ja kādā ģimenē
ir kļuvušas liekas galda spēles, ļoti priecāsimies par tām- lai neput plauktos, bet
kļūst jauniešiem noderīgas!
Ar Baibu Eversoni sarunājās Ieva Benefelde
Foto- Ieva Benefelde

Atvieglojumi nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem

Pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, ar
2013. gadu nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50% no aprēķinātas nodokļu summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto)
vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18
gadiem (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) un ja personai vai
tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem
bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem.(5.panta 12 daļa).
Šā likuma 5.panta 12 daļa stājas spēkā 2013. gada 1.janvārī.
Nodokļu maksātājs, kuram 2013.gadā ir tiesības uz šā likuma 5.panta 12 daļā noteikto atvieglojumu, 2013.gadā iesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram
pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma
piemērošanu: iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu, izziņu par ģimenes sastāvu
un deklarētām dzīvesvietām.
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E-prasmju nedēļa 2013

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
(VARAM) 2013. gadā no 18. līdz 24. martam rīko 4. Eiropas e-prasmju
nedēļu Latvijā Eiropas e-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta EuropeanGetOnline Week 2013 ietvaros, kas aptvers Eiropas Savienības valstis,
kā arī plašāku Eiropu.
E-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas
kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un
izaugsmē digitālajā laikmetā. Tās mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par
e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.
E-prasmju nedēļā 2013 īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un
to karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, digitālajām prasmēm nodarbinātībai, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem
mazajiem un mikro uzņēmumiem.
E-prasmju nedēļas 2013 galvenās tēmas:
E-prasmju portfelis: e-prasmes nodarbinātībai, mazo un mikro uzņēmumu apmācība IKT izmantošanā, jauniešu IKT zināšanu pilnveide
un iesaiste darba tirgū, IKT karjeras dienas;
Digitālais piedzīvojums: dažādas aktivitātes senioriem, jauni epakalpojumi u.c.;
Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība internetā, sociālie
tīkli un digitālie mediji, eID kartes, Virtuālais eParaksts u.c.
Eiropas e-prasmju nedēļā Latvijā notiek jau ceturto gadu. Līdz šim
Latvija ir bijusi visaktīvākā E-prasmju nedēļas dalībniece. 2012. gada Eprasmju nedēļā piedalījās vairāk nekā 36 tūkstoši dalībnieku, tika iesaistīti
vairāk nekā 200 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības,
skolas, bibliotēkas, norisinājās 890 dažādi pasākumi visos Latvijas
novados, kā arī bija iespēja sekot pasākumiem interneta tiešraidēs.
E-prasmju nedēļas pasākumos gatavojas piedalīties arī Skrundas novada izglītības iestādes un bibliotēkas. Ar sīkāku informāciju par e-prasmju nedēļas pasākumiem, tiešraidēm, konkursiem un citām aktivitātēm
varat iepazīties www.eprasmes.lv. Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus
aktīvi piedalīties e-prasmju nedēļas 2013 pasākumos!

Lauksaimniekiem

Par gada ienākumu deklarāciju

Gada ienākumu deklarācijas par 2012.gadā gūtajiem ienākumiem saimnieciskās
darbības veicējiem jāiesniedz VID no 2013.gada 1.marta līdz 3.jūnijam; brīvprātīgi- no 2013.gada 1.marta turpmāko trīs gadu laikā. Individuālo uzņēmumu, arī
zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz, obligāti izmantojot
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), bet fiziskās personas
(arī saimnieciskās darbības veicēji) gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt
gan papīra formātā, gan elektroniski.

Par lauku bloku precizēšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 1.marta, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt
lauku bloku precizēšanas pieprasījumus 2013./2014. gada platību maksājumu sezonai. LAD aicina klientus pārliecināties par savām apsaimniekotājam platībām LAD
ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota informāciju par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi lauku blokos, izmantojot saiti - http://karte.lad.gov.lv/, un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumu.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru apstrādājat un kura ir bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī uz 2013. gada 30 jūniju, nav
uzrādīts lauku bloks (Lauku blokam ir savs identifikācijas numurs, kas sastāv no
10 cipariem, piemēram, 12345-12345. Vienu lauku bloku var apsaimniekot vairāki
lauksaimnieki. Lauku bloka numurs nav tas pats, kas kadastra numurs) vai ja situācija
LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izcirsts krūmu puduris,
kurš kartē vēl ir atzīmēts.
IESNIEDZOT BLOKU PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMU, JŪS NEIESNIEDZAT PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMU 2013. GADAM.
EPS lietotājiem visas darbības, kas saistītas ar platību maksājumu iesnieguma datu
izmaiņām, jāveic elektroniski. Sīkāka informācija par EPS un tā lietošanu ir pieejama
LAD mājas lapas sadaļā Elektroniskā pieteikšanās sistēma, kā arī informācija par
platību maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumiem atrodama LAD mājas lapas
sadaļā Tiešie maksājumi.

Par semināru

20. martā Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā seminārs par aktuālajiem
jautājumiem meliorācijas sistēmas sakārtošanā.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Kuldīgas nodaļa aicina
jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis ir lauku jauniešu aktivizēšana un
iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.
Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri vēlas
mācīties un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos, kā arī darboties lauku
attīstībā vai tās sabiedriskās dzīves pilnveidošanā, īstenojot savas idejas. Pasākums
iedalīts vairākos posmos: informatīvā diena, 4 mācību dienas, individuālā sadarbība un konkurss ar naudas balvām. Pēc rīcības plāna izstrādāšanas jaunietis saņem
apliecinājumu par programmas apgūšanu.
Jauniešiem dalība pasākumā ir bez maksas. Pasākuma ietvaros paredzēts organizēt
informatīvo dienu, kura notiks 21. martā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, (Mazā zāle).
Pieteikties līdz 20.martam pie Skrundas novada lauku attīstības konsultantes Anitas
Miķelsones pa t.26213462.
Informāciju sagatavoja un apkopoja
Skrundas novada lauku attīstības konsultante
Anita Miķelsone
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2013.gada 21.februāra domes ārkārtas sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome atcēla Skrundas novada domes
29.10.2010. sēdes lēmumu (prot. Nr.
18, 16.§) „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Skrundas novada Raņķu
pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai” un apstiprināja
2013.gada janvārī izstrādāto tehniski
ekonomisko pamatojumu projektam
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā”.
Dome nolēma piedalīties Mūžizglītības
programmā Comenius reģionālās part-

Administratīvie
jautājumi

nerības ietvaros ar projektu „Jauniešu
sociālā atstumtība un tās novēršanas
pasākumi” (Social Exclusion Among
Young People and How to Prevent It).
Projekta kopējās izmaksas ir 43798.08
EURO (četrdesmit trīs tūkstoši septiņi
simti deviņdesmit astoņi euro, astoņi
centi). Mūžizglītības programmas finansējums ir 100% no mobilitātes un 75%
no nemobilitātes izmaksām, pašvaldības
finansējums ir 25% no nemobilitātes
izmaksām.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome no 2 personām piedzīs bez-

strīdus kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudu, vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība
jautājumi”

Dome akceptēja SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” sagatavoto
iesniegumu ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, tajā ietvertos

darbus un finansējuma apjomu atbilstoši
Projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. Dome sniegs galvojumu
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
kredītam, kas nepieciešams ar ERAF
līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai – ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai – LVL 49 537.54 (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi
lati, piecdesmit četri santīmi), kas veido
15% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām. Finansējumu neattiecināmo

dībās, attīstot jaunatnes informācijas
punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un
lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar
projektu „Jauniešu centra labiekārtošana
Skrundā, attīstot jaunatnes informācijas
punkta pieejamību un pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgai un
lietderīgai brīvā laika pavadīšanai’’.
Kopējās projekta izmaksas Ls 4 200.00
(četri tūkstoši divi simti lati), pašvaldības līdzfinansējums 0% no kopējām
projekta izmaksām.
Dome apstiprināja grozījumus Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā.
Dome veica precizējumus Skrundas
novada pašvaldības 29.11.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 14/2012 „Par
koku ciršanu ārpus meža Skrundas
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”.
Dome atcēla Skrundas novada domes
22.09.2011. sēdes (prot. Nr.13, 16.§)
lēmumu „Par zemes gabala sadalīšanu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanai”.
Dome atcēla Skrundas novada domes
27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13, 7.§) lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanu” pielikuma 11.punktu
- „Olarāji”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, 7,08 ha platībā - un 13.pun-

ktu - Ciecerkrasti”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, 2,3 ha platībā.
Dome izdarīja grozījumus p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”
nolikumā, papildinot nolikumu ar 2.1.3.
apakšpunktu.
Dome veica grozījumus Skrundas
novada domes 31.01.2013. sēdes (prot.
Nr. 1, 28.§) lēmumā „Par novada domes
priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas
iesniegumu”.
Dome apstiprināja atkārtoti Andu Vītolu par pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” direktori amatā uz pieciem
gadiem (līdz 2018. gada 2. janvārim).

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome izbeidza ar SIA „LINDE N”,
adrese Graudu ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 27.07.1998. noslēgto telpu
Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas līgumu.
Dome izmainīja zemes gabalam
nosaukumu Raiņa iela 31, Skrunda,
Skrundas novads, 4.331 ha platībā, uz
nosaukumu „Mežvidi”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome nodalīja no valstij Satiksmes
ministrijas personā piekritīgā nekustamā īpašuma „A9”, Skrundas pagasts,

P/A „Sociālais dienests”
darbojies jau piecus gadus
Pa šiem aizvadītajiem pieciem gadiem izveidota profesionāla komanda, visiem
darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, ir izstrādāta pamatīga dienesta iekšējā un ārējā
dokumentācija, reģistrēti pakalpojumi Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Attīstīts un pilnveidots sociālais darbs, nostiprinātas tradīcijas. 2008. gadā sākām
strādāt četri darbinieki, šobrīd esam jau 12. No 2009. gada darbojamies atsevišķā
ēkā, Kalēju ielā 6, Skrundā. Esam piesaistījuši darbiniekus arī no Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) piedāvātajiem projektiem.
Ļoti straujš budžeta kāpums bija jūtams 2010.gadā, kad pa īstam sajutām krīzes
ietekmi uz iedzīvotājiem un mājsaimniecībām. Aģentūras budžets, īpaši nauda pabalstiem, burtiski dubultojās. 2008.gadā – Ls 85821, 2009.gadā – Ls 97331, 2010.
gadā – Ls 187639. Šobrīd situācija ir stabilizējusies, pat nedaudz uzlabojusies. 2011.
gadā – Ls 200629, bet 2012.gadā – Ls 194724.
Protams, atbilstoši mainījies arī sociālo darbinieku darba apjoms, būtiski pieaudzis klientu skaits. 2012. gadā tika pieņemti 1002 lēmumi ( salīdzinoši 2008.gadā
446 lēmumi.)
Parasti pabalsti aizņem lielāko daļu no sociālās aģentūras budžeta. 2012.gadā
kopā pabalstos izmaksāti 128 813 lati. Visvairāk tiek tērēts GMI pabalstam – Ls
57712, daudz naudas maksājam par cilvēkiem, kuri atrodas ilgstošās vai īslaicīgās
aprūpes iestādēs (pansionātos, bērnu namos, krīžu centros) - Ls 15189. Līdzvērtīgi
esam piešķīruši naudu dzīvokļu pabalstiem Ls14520 un bērnu brīvpusdienām Ls
14790. Ievērojamas summas maksājam audžu ģimenēm un bērnu bāreņu atbalstam Ls12525. Mājas aprūpei esam izlietojuši Ls 5135, apbedīšanas pabalstam - Ls 5590.
Iedzīvotāju sveikšanai, bērnu Ziemassvētku paciņām un dāvaniņām vecļaudīm esam
tērējuši Ls2778. Ārkārtas situācijās izmaksāts Ls 317, bet pabalstam, atgriežoties
no ieslodzījuma vietas, atvēlēti 50 lati.
2013. gadā aģentūrai apstiprināts 226112 latu liels budžets. Pabalstiem paredzēts
tērēt Ls144045, darbinieku atlīdzībai Ls 60182, pakalpojumiem Ls11225, saimnieciskiem izdevumiem un inventāram Ls10660.
Turpmāk savu darbu esam plānojuši virzīt tā, lai veidotu līdzsvaru starp materiālo
pabalstu izmaksu un piedāvāto pakalpojumu klāstu, piedāvājot klientiem atbalsta
grupas un pasākumus, psihologa, jurista, atkarību speciālista, atbalsta personas,
asistenta, aprūpētāja, rehabilitētāja palīdzību, lai klients pilnveidotos, attīstītos un
pats varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti. Skrundas novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” pateicas saviem sadarbības partneriem, bez kuriem dienesta
darbs nebūtu iedomājams un padarāms.
Anda Vītola, Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” direktore
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izmaksu segšanai nodrošinās, izmantojot
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kā PVN nodokļa maksātāja spēju
finansēt PVN atbilstoši likuma normai
par PVN nodokli un par priekšnodokļa
atskaitīšanu.
Dome veica grozījumus Skrundas
novada pašvaldības un SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 30.08.2010.
līgumā Nr.5-43-3/99/2010.
Dome veica grozījumus Skrundas
novada pašvaldības un SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 01.03.2010.
līgumā Nr.5-43-3/33/2010.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

2013.gada 28.februāra domes sēde

Dome nolēma segt transporta izdevumus braucienam uz Belgradu Serbijā no
19.04.2013. līdz 21.04.2013., lai skolēnu
mācību uzņēmums “CandyHappines”
piedalītos AgBiz Trade Fair festivālā
– gadatirgū, finansējuma avots – 2013.
gada Skrundas novada pašvaldības kultūras pasākumiem paredzētie budžeta
līdzekļi.
Dome piešķīra biedrībai „Ventas
krasti”, adrese Kalēju iela 4, Skrunda,
Skrundas novads, Ls 175.58 (viens simts
septiņdesmit pieci lati, piecdesmit astoņi
santīmi) Borisa un Ināras Teterevu fonda
projekta „Dzīves skoliņa” realizācijai
Nīkrāces pagastā. Finansējuma avots –
2013.gada Skrundas novada pašvaldības
kultūras pasākumiem paredzētie budžeta
līdzekļi, papildus iznomājot biedrībai
„Ventas krasti” telpas Torņa ielā 6,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā.
Dome nolēma izveidot jauniešu centru
Skrundā un apstiprināja jauniešu centra
nolikumu.
Dome nolēma piedalīties Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā
projektu konkursā Jaunatnes politikas
valsts programmas 2013.gadam ietvaros
„Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai
un to darbības nodrošināšanai pašval-
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Skrundas novads, ietilpstošās zemes
vienības platībā 6.8 ha, divus Satiksmes
ministrijai nepiederošus zemes gabalus
0.4 ha platībā un 1.3 ha platībā. Atdalāmiem zemes gabaliem 0.4 ha platībā
un 1.3 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Tilti”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabalus ieskaitīja
pašvaldības piekrītošo zemes gabalu
fondā. Nekustamajam īpašumam „A9”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
sastāvošam no trim zemes vienībām,
piešķīra nosaukumu „Autoceļš A9”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabalu lietošanas
mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
Dome sadalīja saimniecību ”Ventmaļi” Nīkrāces pagastā un atdalāmiem
zemes gabaliem 11.88 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Smiltāji”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība; 4.31 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Skujas”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome piešķīra mantojamiem zemes
gabaliem Skrundas pagastā 4.44 ha

platībā nosaukumu „Brīvzemnieki”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3323. Zemes gabala lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Savukārt
mantojamam zemes gabalam Skrundas
pagastā 2.21 ha platībā piešķīra nosaukumu „Jaunbrīvzemnieki”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 1 personu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā personu,
kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā. Dome piešķīra 2 personām dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz
vienu gadu. Dome pārtrauca īres tiesības
1 personai uz dzīvokli ar 01.03.2013.
Dome pagarināja 1 personai dzīvokļa
īres līgumu uz sešiem mēnešiem. Dome
anulēja 4 personām deklarētās dzīvesvietas Skrundas novadā.

Citi jautājumi

Dome nodeva automašīnu Chevrolet
Chevy Van (1991.gada izlaidums, reģ.
Nr. PO 6195) NMP dienesta īpašumā
bez atlīdzības NMP muzeja krājuma
veidošanas vajadzībām.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Būvvaldē februāra mēnesī lemtais
Būvniecības pieteikumi

Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Elektroapgādes līnijas izbūve uz gāzes regulēšanas staciju „Rudbārži”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā

A/S „Latvijas gāze”

Izdot plānošanas un arhitektūras
uzdevumu

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, „Ostnieki”,
„Staldāti”, „ Atmatas” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Renārs Gertkens

Izdot plānošanas un arhitektūras
uzdevumu

Dzīvojamās mājas un palīgēku rekonstrukcija
Cieceres ielā 25, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā

Olga Mališeva

Izdot plānošanas un arhitektūras
uzdevumu

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, „Druvnieki”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Silvija Paegle

Izdot plānošanas un arhitektūras
uzdevumu

Būvprojekti
Ģimenes atpūtas māja un liellopu novietne „Vanaglaši” Nīkrāce pagastā, Skrundas novadā.

Anita Miksone

Akceptēt būvprojektu

Viesu mājas „Lapsas” fasādes vienkāršota renovācija, „Lapsas” Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Aivars Belkovskis

Akceptēt apliecinājuma karti

Garāžas ēkas vienkāršota rekonstrukcija Dīķa ielā
6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā

Skrundas novada
pašvaldība

Akceptēt apliecinājuma karti

„Re:TV” paplašina apraidi

No 28. februāra Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV” paplašinājusi apraidi un nu ir redzama arī Lattelecom Virszemes
televīzijas ekonomiskajā pakā, kas redzama visā Latvijā. Tāpat ir paplašināts arī Re:TV satura piedāvājums, nu jau apvienojot 14 Latvijas reģionālās un lokālās televīzijas un to ikdienā veidotās ziņas un raidījumus no visiem Latvijas reģioniem.
Skrundas televīzijas veidotie raidījumi „Re:TV” redzami katru darba dienu pl.20.15, atkārtojums nākamajā dienā pl.9.00 un
15.15. Sestdienās pl.18.45 Autolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Skrundas TV veidotie autorraidījumi redzami arī svētdienās.
Līdz šim Re:TV kanālu varēja skatīties tikai Lattelecom Interaktīvās televīzijas abonenti.
Re:TV saturu veido visu Latvijas reģionālo un lokālo televīziju ikdienā veidotie video materiāli – novadu ziņas, tematiskie
raidījumi, dokumentālās filmas, kā arī regulāra informācijas apmaiņa par latviešu aktivitātēm ārpus Latvijas, sadarbojoties
ar latviešu portālu Lielbritānijā www.anglobalticnews.co.uk, un citu neatkarīgo producentu veidotajiem raidījumiem speciāli Re:TV. Tāpat Re:TV piedāvā skatītājiem informatīvus un izklaidējošus raidījumus, un jau rudenī ēterā plānots jauns
muzikāls talantu šovs.
Re:TV pārraidi uzsāka 2012. gada 20. jūnijā Lattelecom Interaktīvajā televīzijā, apvienojoties 12 Latvijas reģionālajām
un vietējām televīzijām.

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”

Pielikums Nr. 1
NOSACĪJUMI ĒKU NUMURZĪMEI
Ēku numurzīmju izmēri 220 x 320 mm.
Teksts uz ēku numura zīmēm ir Valsts valodā (Latviešu).
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls.
Skrundas novada teritorijā jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsāpulverkrāsa RAL 6005 vai līmplēve (piemēram, Oracal 060 vai analoga)

Iela

30mm
25mm
25mm

Nr.

145mm

Ēkas piederība

25mm
25mm
45mm

30mm
80mm
30mm

Turpinājums no 1.lpp rakstam
Skolnieces iekaro konfekšu tirgu
Lai konfektes varētu arī kalpot kā
prezentācijas materiāls, uz konfekšu
papīriņiem attēloti četri populārākie
Skrundas apskates objekti un patruļkuģis
Skrunda P-05.
Kur tiek izgatavoti konfekšu
ietinamie papīriņi?
Konfekšu ietinamie papīriņi tiek
izgatavoti divās tipogrāfijās. Pirmie jeb
baltie papīriņi tiek izgatavoti Liepājas
tipogrāfijā, savukārt otrie jeb krāsainieMicroDot tipogrāfijā Rīgā.
Kā izveidojāt recepti?
Sākotnējo recepti atradām internetā,
kuru laika gaitā pilnveidojām. Eksperimentējām kādas divas nedēļas, kamēr
nonācām līdz kvalitatīvam produktam.
Piecus kilogramus vārām aptuveni 4-5
stundas un ietinam vienā stundā. Ietīšanas process iet aizvien ātrāk, jo pirksti
ar katru reizi vairāk ietrenējas. Konfekšu
vārīšana notiek Skrundas vidusskolas
virtuvē. Lai noteiktu cenu, vispirms
aprēķinājām konfekšu pašizmaksu, kurā
ietilpst arī darbs. Lai mūsu uzņēmums
nestrādātu mīnusos, tad uzlikām nelielus
peļņas procentus.
Kur jau esat tirgojušas konfektes?

Šajā mācību gadā strādājam pilnā
sparā, bet nākamajā mācību gadā plānojam, ka konfektes varēs iegādāties
tikai pēc pasūtījuma, jo tā būs ekskluzīva
eko prece.
Kas ir izmainījies, ja salīdzināt
pirmo brīdi, kad vārījāt konfektes,
ar šodienu?
Tagad ar humoru atceramies pirmās
reizes! Tad vārījām 3-5 litrus, un tas jau
likās ļoti daudz, bet tagad izmantojam
10-20 litrus. No Ziemassvētkiem ir
pieejamas konfektes arī ar piparkūku
garšu, turpmāk domājam izveidot arī ar
citām garšām.
Kādas ir Jūsu pašu pārdomas
par paveikto?
Esam apmierinātas par paveikto darbu un apkārtējo atbalstu. Domājam, ka
nākamajā gadā turpināsim darboties un,
paplašinot sortimentu, veidosim jaunu
piedāvājumu, kurā par pamatu izmantosim gotiņu konfektes ar pildījumiem.
Jebkurā dzīves situācijā nākas saskarties
ar uzņēmējdarbību, tāpēc domāju, ka
tas, ko tagad darām, mums noderēs
pat tad, ja nākotnē nenodarbosimies ar
uzņēmējdarbību.
Ar Zani Stepanovu sarunājās Ieva
Benefelde
Foto- Ieva Benefelde

500mm

Iela

Skrundas novada skolēnu panākumi mācību olimpiādēs
Novada skolu skolēni piedalījušies 5 starpnovadu un 1 novada mācību priekšmetu olimpiādē.
Skrundas vidusskolas skolotāja Inese Pickaine kopā ar 5. klases skolēniem sagatavojušies un piedalījušies konkursā „Skolēni
eksperimentē”. Jāzeps Šinders uzaicināts piedalīties 3. posma valsts franču valodas olimpiādē Rīgā.
2. posma valsts ekonomikas olimpiādē 11., 12. klasēm Saldū: Enija Meļķe ieguvusi 3.vietu. Piedalījās Kristīne Voļhina.
Sagatavoties palīdzēja skolotāja Inguna Berga.
Novada latviešu valodas olimpiādē 5., 7. klasēm: Kristers Igors Bolsunovskis (5.kl.) un Arta Kozjura (7.kl.) - 1.vieta.Agija
Ankevica (5.kl.) un Arta Anna Buķele (7.kl.) - 2.vieta. Igo Radžabovs (5.kl.) un Agnese Grīnberga (7.kl.) - 3.vieta. Renāram
Jansonam (5.kl.), Melānijai Freimanei (7.kl.) no Nīkrāces pamatskolas, Amandai Ostrovskai (5.kl.) no Rudbāržu pamatskolas,
Guntai Lankovskai (7.kl.), Kristapam Grīnbergam (5.kl.) no Skrundas vsk. - atzinība. Skolēnus sagatavoja skolotājas R. Lapiņa,
I. Bartuševica, M. Muižarāja, M. Ancīte.
Paldies par piedalīšanos sākumskolas strpnovadu latviešu valodas olimpiādē:1.klases skolēniem - Paulai Zuntmanei,
Elīzai Beātei Bolsunovskai no Skrundas vsk., Markusam Labunskim no Rudbāržu psk. 2.klases skolēniem - Sandrai Elvīrai
Brokai, Megijai Jurdžai no Skrundas vsk., Margaritai Laumai Lasmanei no Rudbāržu psk. 3.klases skolēniem - Alisei Dabiņai, Anetei Bumbierei no Skrundas vsk., Martai Annai Meisterei no Rudbāržu psk. 4.klases skolēniem - Elīzai Muceniecei,
Ievai Zutei no Skrundas vsk., Marisam Šlakorcinam no Rudbāržu psk. Paldies par skolēnu sagatavošanu arī skolotājām - I.
Vingrei, I.M. Aļeksejevai, D.D. Grundbergai, S.Veitai, D. Vērniecei, E. Kurmei, G. Brūderei, I. Muceniecei, A. Diedišķei, S.
Grundbergai, G. Rēderei, I. Labunskai.
Paldies par piedalīšanos 2. posma valsts ķīmijas olimpiādē 10.-12.klasēm Zanei Stepanovai (10.kl., skolotāja I. Pickaine),
kā arī Antrai Akotei (11.kl., skolotājs Juris Levics) par piedalīšanos 2. posma valsts ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasēm.
19.februārī Skrundas vidusskolā konkursā „Skolēni eksperimentē” piedalījās 8 komandas. 2. vieta Samantai Lēvaldei
un Anetei Bivbānei par eksperimentu „Reaktīvā laiva”, 3. vieta Agijai Ankevicai un Elīzai Janvārei par eksperimentu „Kas
notiek pamperos”. Konkursa posmam Rīgā žūrija vienprātīgi izvirzīja Renāru Miloševski un Aigaru Gravānu ar eksperimentu
„Sīpola DNS”.
Dalība olimpiādēs no 22. - 28. februārim
22. februārī trīspadsmit Rudbāržu pamatskolas un Skrundas vidusskolas 5. - 8. klašu skolēni piedalījās 2. posma valsts matemātikas olimpiādē Saldus 2. vsk. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši: Elīza Janvāre (5. kl., Skrundas vsk.) - 1.vieta; Annija Kliemane
(6.kl., Skrundas vsk.) - 1.vieta; Monta Bikše (6. kl., Rudbāržu psk.) - 3. Vieta. Paldies par dalību olimpiādē Rudbāržu psk.
skolēniem: Amandai Ostrovskai, Mārtiņam Ludim Meijam, Dārtai Meijai, Danijam Slugovičam, Dailai Ziņģei. Skrundas vsk.
skolēniem: Sabīnei Baltavičai, Igoram Kristeram Bolsunovskim, Rūtai Lindei, Artai Kozjurai, Guntai Lankovskai.
25. februārī divi Skrundas vsk. skolēni piedalījās 2. posma valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē Saldū. Paldies
Alisei Žulpai un Dženijai Rudovičai, kuras ieguvušas 4. un 5.vietu!
27. februārī Skrundas vidusskolā notika novada angļu valodas olimpiāde 6. klasēm. Ancei Timbarei (Skrundas vsk.) 1.vieta, Rūtai Lindei (Skrundas vsk.) - 2.vieta, Annijai Kliemanei (Skrundas vsk.) - 3.vieta, Diānai Slugovičai (Rudbāržu
psk.) - Atzinība, Endijam Zvirbulim (Nīkrāces psk.) - Atzinība.
Informāciju sagatavoja Dace Grāvele

Pateicība

Skrundas novada p/a „Sociālais
dienests” izsaka pateicību Mirdzai un
Ansim Roķiem no Raņķu pagasta par
ziedojumiem zupas virtuvei.

Pateicība

Afganistānas kara veterāni pateicas

Skrundas novada pašvaldībai par atbalstu nokļūšanai uz Afganistānā dienējušo
karavīru pasākumu Rīgā.

Novada
dzimtsaraksts ziņo

Februārī reģistrēts viens jaundzimušais – Skrundā. Mūžībā aizvadīti seši

Notikumu kalendārs
Skrundā

Pielikums Nr. 2
NOSACĪJUMI IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNEI
Ielu un laukumu nosaukuma plākšņu izmēri 140 x 500 mm
Teksts uz ielu un laukumu nosaukuma plāksnēm ir Valsts valodā (Latviešu).
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls.
Skrundas novada teritorijā jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsāpulverkrāsa RAL 6005 vai līmplēve (piemēram, Oracal 060 vai analoga)
Mūsu pirmie pircēji bija talsinieki, jo
pirmais gadatirgus norisinājās Talsos.
Esam tirgojušies un sevi reklamējušas
Talsos, Rīgā T/c „Spice” un „Rīga Plaza”, Liepājā, Kuldīgā un mājās, Skrundā.
Lielu atsaucību esam guvušas no vietējiem iedzīvotājiem, jo viņi uzskata to par
ekoloģiski tīru produktu.
Kādas balvas un atsauksmes
esat saņēmušas?
Esam saņēmušas pateicības nominācijās Labākais stends un Labākā reklāma.
Esam saņēmušas specbalvu no Kristapa
Banga, kurš piešķīra mums balvu - identitātes izveidošanu un simpātiju balvu
no apdrošināšanas sabiedrības „Ergo”.
Kur būs Jūsu nākamais brauciens ar konfektēm?
Mūsu nākamais lielākais brauciens ir
uz AgBiz Trade Fair festivālu Serbijā.
Šajā festivālā tika aicināti piedalīties
uzņēmumi, kuri ražo lauksaimniecības
preces vai pārtikas produktus. Tā kā
Latvijā ir tikai daži skolēnu mācību
uzņēmumi, kuri ražo pārtikas produktus,
tad nolēmām, ka mums ir unikāla iespēja
pārstāvēt Latviju un arī Skrundu ārpus
Latvijas teritorijas. Ceram, ka gūsim
lielus panākumus.
Cik ilgi plānojat nodarboties ar
konfekšu izgatavošanu?
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novada iedzīvotāji: 4 skrundenieki un 2
Rudbāržu pagasta iedzīvotāji. Reģistrēta
viena laulība. Svinētas arī skaistas Zelta
kāzas Dainai un Paulam Kaļišukiem.
Jubilāri ir no Brocēniem, bet pirms 50
gadiem laulību reģistrējuši Skrundā.
Bērni bija sarūpējuši saviem vecākiem
brīnumskaistus svētkus.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

8.martā un 9.martā no pl.8.00 līdz 17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere.
Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.
8.martā pl.20.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas 1.atklāto
ziemas sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana, pēc tam gadskārtēja sportistu
balle “Kas kustīgs, tas lustīgs! Galdiņi mūsu-groziņi jūsu. Ja jūties piederīgs Skrundas novada sportistu saimei- nāc un izbaudīsim šo vakaru kopā!
Galdiņu rezervācija Aivitai Emerbergai pa t.29570360 vai www.draugiem.
lv Lūdzu uz apbalvošanu ierasties laicīgi!
9.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts „Izdejosim pavasara smaržu!” Koncertā piedalās deju kolektīvi no Tukuma,
Liepājas, Aizputes, Kabiles, Kandavas, Snēpeles, Alsungas, Tukuma un
Skrundas. Ieeja par ziedojumiem.
14. un 21.martā pl.15.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā
bezmaksas nodarbības- Dace Saulgrieze mācīs dekorēt dažādas formas stikla
traukus PAPER- ART tehnikā. Līdzi jāņem tukšs trauks- pudele, burciņatualetes papīra rullis, PVA līme, salvetes dekorēšanai, otiņa. Lūgums uz
nodarbību pieteikties savlaicīgi pa t.63321311.
18.martā no pl.13.00-15.00 Skrundas pilsētas bibliotēkā internetbankas
lietošanas apmācības seminārs Skrundas pilsētas iedzīvotājiem. Seminārs
notiek E-prasmju nedēļas ietvaros sadarbībā ar SEB bankas speciālistiem.
20.martā pl.16.30 Skrundas kultūras nama kino zālē filma bērniem
‘’Dinomamma”. Ieeja- Ls 0.70.
20.martā pl.19.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē kinofilma „Mammu, es tevi mīlu”. Ieeja- Ls 1.00.
23.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā senioru kora „Novakars”
10 gadu jubilejas koncerts „Mēs tikāmies martā”. Ieeja par ziedojumiem.
23.martā no pl.9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā SIA
„ART OPTIKA” optometrists veiks redzes pārbaudi. Maksa par pakalpojumu- Ls 5.00. Pieteikšanās pa t.29555933 rindas kārtībā.
25.martā pl.17.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie piemiņas vagona komunistiskā terora upuru atceres brīdis „Mirklis pirms…”.
27.martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā superatraktīva kriminālkomēdija „Trakās šķēres”. Biļešu cena- Ls 5.00; 6.00 Lomās: J.Jarāns,
L.Kirmuška, S.Didžus, J.Ļaha, G.Grāvelis, I.Radčenko, A.Putniņš,
J.Kirmuška. Biļešu iepriekšpārdošana. Biļetes var nopirkt katru darba dienu
Skrundas bērnu bibliotēkā no pl.10.00-17.00. No 17.00-20.00 pie kultūras
nama dežuranta.
31.martā pl.13.00 pie Skrundas kultūras nama Lieldienas visai ģimenei„Ko man dosi, Liela diena?”.

Rudbāržos

Līdz 8.martam Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā rokdarbu pēcpusdiena, kurā gatavosim apsveikumus māmiņām, vecmāmiņām, krustmātēm
Sieviešu dienā.
Līdz 15.martam Sieksātes bibliotēkā darba laikā apskatāma mākslinieka
Andra Kadaka gleznu izstāde.
15.martā pl.18.00 Rudbāržu kultūras namā koncerts “Pavasari gaidot!”.
Koncertā piedalās Skrundas sieviešu vokālais ansamblis “Romance” un
popgrupa “Bums”. Ieeja par ziedojumiem.
25.martā pl.12.00 Rudbāržos pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
No 25. - 28.martam Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā būs apskatāma
zīmējumu izstāde ‘’Lieldienas’’.
27.martā pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā pasākums Lieldienu noskaņās. Lūgums ņemt līdzi vārītas, krāsotas olas, zināt Lieldienu
ticējumus un pantiņus. Notiks olu kaujas un olu ripināšana, kā arī bērni
sacentīsies, kuram visstiprākā ola. Lūgums ierasties dzeltenā vai krāsainā
apģērbā. Noslēgumā dziedāsim latviešu tautas dziesmas un iesim rotaļās,
kā arī visi tiks pacienāti ar siltu tēju un cepumiem.
31.martā Lielā diena Rudbāržos. Pl.11.00 Rudbāržu bērnu rotaļu laukumā
tradicionālās Lieldienu aktivitātes kopā ar folkloras kopu “Kamenīte”. Līdzi
ņemt krāsotas olas. Pl.18.00 Rudbāržu kultūras namā Rudbāržu amatierteātra
PIRMIZRĀDE lugai “Īsa pamācība mīlēšanā”. Režisore- Mirdza Pilskunga.
Ieeja par ziedojumiem.

Nīkrācē

8.martā pl.14.00 Nīkrāces saieta nama dzimšanas dienas ballīte „Zaļas
visas manas bantes, zaļš ir viss, ko mīlēju!” Gaidīsim ciemiņus, tērpušos
zaļajā pavasara krāsā. Lūdzam līdzi ņemt ļoti labu un pavasarīgu noskaņojumu un nelielu cienastu svētku galdam.
20.martā pl.17.30 Nīkrāces saieta namā „Pašiem savas ideālās vakariņas”. Pie Nīkrāces „Gardēžu klubiņa” viesosies „Gardēžu kopa” no Raņķiem
un „Kulinārijas brīnumi” no Rudbāržiem.
25.martā pl.16.00 atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem pie
piemiņas akmens Lēnās.
No 25. līdz 28.martam pl.12.00 Nīkrāces saieta namā skolēnu brīvlaikā
radošā darbnīca „Izkrāsosim svētku gaidīšanas prieku!” Kopā ar saieta nama
vadītāju Ingu gatavosimies Lieldienām- gatavosim apsveikumus, iesim
rotaļās, uzzināsim, kā krāsot olas un ko likt svētku galdā.
30.martā pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces amatierteātra
„Brinida” pirmizrāde A.Bankas lugai „Meitiņa”. „Pēc 5 gadiem mājās no
Francijas tiek gaidīts mīļotais dēls Andris, bet … ierodas meitiņa Andra. Vai
šie jaunumi ieviesīs kādas pārmaiņas pagasta ierastajā dzīvē? …” RežisoreInga Ezeriete. Ieeja par ziedojumiem.

Raņķos

15.martā pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Raņķu amatierteātra pirmizrāde- A.Vilks ”Brīnumputns”. Režisore- R.Vilmane. Ieeja par ziedojumiem,
kuri tiks tērēti jaunām dekorācijām.
25.martā pl.13.00 Raņķos piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem pie represēto akmens.
31.martā pl.14.00 Raņķu pie pagasta pārvaldes Lieldienu pasākums „Kas
krāso olas?”. Notiks olu krāsošana, konkursi, atrakcijas, jautras stafetes.

